Årsrapport

Fiskodling
Miljöenheten

Miljöenheten
Ljusdals kommun

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Växel telefon: 0651-18 000
E-post: miljo@ljusdal.se

827 80 Ljusdal

Årsrapport för fiskodlingsverksamhet år 20___
Årsrapporten ska senast den 31 mars skickas till Miljöenheten Ljusdal
Administrativa uppgifter
Företag

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Faktureringsadress
Kontaktperson

Tfn

E-post

Fastighetsbeteckning

Medger svar via e-post? Ja ☐ Nej ☐

Förändringar i verksamheten

T.ex mindre/större omfattning på produktionen, nya processer, ny utrustning, nya reningsanläggningar m.m.
Har verksamheten förändrats under det gångna året?
☐ Ja ☐Nej
Om Ja, ge en kort beskrivning av förändringarna.

Finns det planer på att förändra verksamheten det kommande året?
☐ Ja ☐ Nej
Om Ja, ge en kort beskrivning av planerade förändringar.

Uppgifter om odlingen
Fiskodlingens namn:

Vatten

Fastighet

Kommun

Tillståndsdatum

Vattendrags nr:
Odlingens koordinater *
X:
Y:
Diarienr för tillstånd

*Alternativ:Kopiera ekonomisk karta, markera var anläggningen ligger och sänd in som bilaga

VÄND
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Uppgifter om odlingssäsongen
Odling har ej bedrivits under säsongen

☐

Odling har bedrivits denna säsong

☐

Odlingen är nedlagd för gott

☐

Fiskarter vid start

Mängd start fisk

Därav egen övervintring

Månad för odlingsstart

Ålder vid start

Total årsprod.

Total foderåtgång

Typ av foder

Fosfor %

Odlingsverksamhet:

Matfisk ☐

Sättfisk ☐

Energi

Ange vilka energislag som har använts under året.

Total energiförbrukning under året
___________________ Kwh
Har företaget gjort en energikartläggning under året?

☐ Ja

☐ Nej

Har företaget gjort åtgärder för att spara energi under året? ☐ Ja ☐ Nej

Uppstår överskottsvärme i verksamheten?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, bifoga kartläggningen som bilaga.
Om ja, beskriv vilka åtgärder.

Om ja, vilken typ av överskottsvärme?

Frågor om egenkontroll m.m.

Har det varit några driftstörningar, behandling av fisk, olyckor eller utsläpp under året som har eller har kunnat påverka
miljön?

Har några vattenprover eller andra prover tagits under året ? (bifoga provsvar)

Har några andra undersökningar, tex bottenfauna, besiktning via dykare, etc gjorts under året
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Finns egenkontrollprogram framtaget för verksamheten?

Ja □ Nej □

Om ja, bifoga programmet som bilaga

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

